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Te laat voor € 10.000-subsidie
Voor woningen die in het aardbevingsgebied staan, maar geen deel uitmaken van de
versterkingsoperatie van de NCG (Nationaal Coördinator Groningen) kon per 1 juli € 10.000
subsidie voor woningverbetering worden aangevraagd. Na vijf dagen was het volledige
budget, € 75 miljoen, opgemaakt, en is de regeling stopgezet. Dat heeft de uitvoerder, het
SNN (Samenwerkingsverband Noord-Nederland) laten weten. Er konden slechts 8.142
aanvragen gehonoreerd worden.
Het SNN meldt dat in 2022 een tweede ronde opengesteld gaat worden met een budget
van € 150 miljoen, en in 2023 een derde ronde met € 75 miljoen.
Deze subsidieregeling is een uitvloeisel van het bestuursakkoord van 8 november 2020.
De bestuurders hebben destijds de budgetten vastgesteld en het gebied waar deze
subsidieregeling van toepassing is (het gebied van de waardedalingsregeling van het IMG,
plus de postcodes 9679, 9681 en 9682). Het gaat potentieel om meer dan 50.000 woningen
die in aanmerking komen, maar waarvoor de bestuurders in totaal dus slechts € 300
miljoen hebben uitgetrokken.
Meer informatie over wat het bestuursakkoord voor jouw woning betekent? Klik hier:
https://www.nationaalcoordinatorgroningen.nl/versterken/versterken-beleid-enkaders/bestuursakkoord-nov-2020
Voor de woningen die wel deel uitmaken van de versterkingsoperatie van de NCG (dat zijn
26.821 adressen) zijn er andere subsidieregelingen. Die kennen geen budgetplafond.
De eigenaren van deze woningen hebben in het eerste halfjaar van 2021 een brief
ontvangen van de NCG of de gemeente.
Zit je in de versterkingsoperatie en wil je weten welke subsidieregeling op jouw woning in
de versterkingsoperatie mogelijk van toepassing is? Kijk dan op het (diep verborgen)
overzicht op de website van de
NCG: https://www.nationaalcoordinatorgroningen.nl/versterken/documenten/publicaties/202
1/6/1/schema-heb-ik-recht-op-een-vergoeding
Weet je niet zeker of je woning deel uitmaakt van de versterkingsoperatie van de NCG?
Vraag het na bij de NCG: 088 - 041 44 77.

Susan Top stopt
Susan Top stopt 1 oktober bij het Groninger Gasberaad. Ze is het boegbeeld van de
organisatie. Volgens haar is het gaswinningsdossier in een fase beland waarin er
onvoldoende mogelijkheden overblijven. Susan zegt: “Sinds de opheffing van de
Maatschappelijke Stuurgroep in 2019 is er geen formele adviespositie meer voor
maatschappelijke organisaties als het Gasberaad en de Groninger Bodem Beweging.
De gesprekken die we sindsdien met de afzonderlijk betrokken partijen – zoals de NCG en
de overleden – wel zijn blijven voeren, hebben steeds meer het karakter gekregen van
achteraf informeren en uitleggen. In het beste geval zitten we tegenwoordig in de rol van
‘klankbord’. Daarin zit voor ons onvoldoende meerwaarde.”
De Groninger Bodem Beweging betreurt uiteraard de stap van Susan, tegelijk herkent de
GBB de problematiek helaas maar al te goed. We zijn in overleg hierover met het Groninger
Gasberaad.

Aardbevingen
Recent zijn er snel na elkaar vier aardbevingen met een M 2.0 of hoger geweest:
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2.2
Hoeksmeer (formeel Wirdum)
Dit jaar zijn er al 6 bevingen met een M 1.5 of hoger geweest. In 2020 waren dat er in totaal
16. Beide getallen zijn flink hoger dan voorspeld in de modellen van de NAM en TNO.
Maar aardbevingen zijn per definitie moeilijk te voorspellen. Toch lijkt de seismische
dreiging weer toe te nemen. In het SDRA bij het nieuwe vaststellingsbesluit voor het gasjaar 2021-2022 is de kans op een aardbeving die sterker is dan die van Huizinge (M 3.6)
naar boven bijgesteld, en nu ingeschat op 5,15%. De GBB heeft haar zorgen bij het SodM
(Staatstoezicht op de Mijnen) kenbaar gemaakt.
Ook andere zorgpunten rond de afbouw van het Groningenveld (zoals de monitoring tot in
de verre toekomst, de ombouw Grijpskerk naar laagcalorisch, opslag stikstof Heiligerlee, en
gestapelde mijnbouw nabij het Groningenveld) heeft de GBB met het SodM besproken.

Aardwarmte
Op 21 juni was een online bijeenkomst van ICO Aardwarmte, met een bredere insteek:
‘Participatie en aardwarmte: Is het tij nog te keren?’, waar ook de GBB aan deelnam.
Zie voor een verslag: https://ico-aardwarmte.nl/verslag-online-kennisbijeenkomst-21-juni2021-ico-aardwarmte-participatie-en-aardwarmte-is-het-tij-nog-te-keren/

Contact GBB
www.groninger-bodem-beweging.nl
contact@groninger-bodem-beweging.nl
GBB-leden kunnen ook telefonisch contact opnemen op maandag van 14:00 tot 16:00 en op dinsdag van
19.30 tot 21.30 op telefoonnummer 06 21 61 50 80. Contact via mail heeft de voorkeur.
Voor individuele hulp en ondersteuning neem contact op met Stut-en-Steun:
www.stutensteun.nl
welkom@stutensteun.nl
050 211 2044
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